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DATAS 

①ano 2021 2/Outubro※aula explanatória 

②    09/Outubro (sábado) 

③    23/Outubro (sábado) 

④    30/Outubro (sábado) 

⑤    6/Novembro (sábado) 

⑥    13/Novembro (sábado) 

⑦    27/Novembro (sábado) 

⑧    04/Dezembro (sábado) 

⑨ano 2021 11/Dezembro (sábado) 

⑩      25/Dezembro (sábado) 

⑪ ano 2022  08/Janeiro (sábado) 

⑫        22/Janeiro (sábado) 

⑬        29/Janeiro (sábado) 

⑭        05/Fevereiro (sábado) 

⑮        12/Fevereiro (sábado) 

CLASSE 

HORÁRIO 

・9:30h a 10:30h classe AQUARELA alunos com idade:5 anos até 8 anos de idade. 

・10:45 a 11:45h Classe ARCO-ÍRIS alunos com idade: 9 anos até 15 anos de idade. 

LOCAL 
Sala 205 Centro Intercâmbio dos Cidadãos de Inuyama FREUDE  

（Endereço: Inuyama-shi, Matsumoto-cho 4-21） 5 min a pé da estação de Inuyama 

CONTEÚDO 

・O português será ensinado utilizando jogos lúdicos, músicas etc... 

・Aprenderemos sobre a cultura do Brasil 

※Serão tomadas medidas para prevenir o contagio do Covid-19 

LIVRO 

DIDÁTICO 

『Porta de Papel』8.500 ienes (incluso impostos) coleção de 3 volumes 

ALVO Crianças de 5 a 15 anos que tenham como língua materna o Português 

PARTICIPANTES Cada classe com 10 participantes. 

CUSTOS 

Taxa escolar: 6 mil ienes (total 15 aulas)  

※ o livro-texto de 8.500 ienes será cobrado à parte. 

 

MATERIAL Livro-texto, caderno, lápis, lápis de cor, cola, tesoura, cantil, lenço, máscara 

INSCRIÇÃO 
Até o dia 24 de Setembro (sexta –feira) – caso antes do prazo forem preenchidas as 10 

vagas, será automaticamente encerrada a inscrição. 

professora：LOURDES MITSUE AKAGI 
PROFILE 

・ Graduada e Pós-Graduada em Educação Infantil, e pós graduação em 

Administração e Coordenação Escolar e Psicologia da Educação 

・ Professora concursada na Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo, com longa experiência de magistério. 

・ Professora assistente pedagógica em escola Fundamental na Província 

de Ibaraki, Ushiku-shi. 

・ Professora de Português no Frevia-Kani-shi por 5 anos. 

・ Atua como Professora de Português e Intérprete Comunitário. 

APOIO PREFEITURA INUYAMA CLASSE LÍNGUA MATERNA - PORTUGUÊS  

Destinado a conhecer a língua materna dos seus pais, assim ter orgulho 

das suas origens, e ganhar auto confiança para almejar um futuro mais 

ambicioso, criamos a classe de Língua Materna (total das aulas: 15). 

Teremos também reunião com os pais.  



 

主催：犬山国際交流協会  

LOCAL 

INSCRIÇÃO 

Centro de Intercâmbio Internacional de Inuyama（Centro de Intercâmbio dos Cidadãos 

de Inuyama「FREUDE」1º andar）ou por telefone, fax ou email（Exceto sábado, domingos 

ou feriados e segundas-feiras da 2ª e 4ª semana do mês 9：00～17：00） 

※ Solicitamos responderem o questionário abaixo ①～⑪ 

※ telefone：（0568）48-1355（exclusivamente em japonês） FAX：（0568）48-1356 

E-mail：iia@grace.ocn.ne.jp 

【FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO】 

①NOME CRIANÇA  

② ANIVERSÁRIO 
 ano   mês   dia ③escola    Nome escola     série 

④NOME 

RESPONSÁVEIS 

 

⑤ENDEREÇO 

〒 

 

⑥TELEFONE PARA 

EMERGÊNCIA 

 

⑦COMPONENTES 

FAMILIARES 

 

⑧IDIOMA FALADO 

DENTRO DA CASA 

Japonês   ・   português   ・    ambos 

⑨PAPAI E MAMÃE 

ENTENDEM O 

JAPONÊS? 

entendo  ・   entendo um pouco   ・  não entendo 

⑩QUAL O NÍVEL DE 

ENTENDIMENTO 

DO PORTUGUÊS 

DA CRIANÇA? 

<conversação>  fala   ・ fala um pouco   ・ não fala 

 

<leitura>  lê    ・    lê um pouco  ・     não lê 

⑪POSSUI O 

LIVRO-TEXTO 

“PORTA DE 

PAPEL”? 

    

     Não tenho   ・   tenho 

    

 


